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Ata da Quinta Reunião Extraordinária do Colegiado de Curso da Engenharia de Energia
do Campus Araranguá realizada aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
doze, na sala 208, às quatorze horas, com a presença dos docentes: Prof. Rogério Gomes de
Oliveira, Presidente do Colegiado de Curso; Prof. Jogo Batista Rodrigues Neto; Prof. Maurício
Girardi; Prosa. Kátia Cilene Rodrigues Madruga; Prof. Claus Trõger Pich e a Secretária do
Campus Mana Goreti Alves Cordeiro. Havendo quórum, o Prof. Rogério Gomes de Oliveira
iniciou a reunião às 14 h e 10 min., submetendo a pauta à alteração e posterior aprovação. Ato
contínuo, o Prof. Rogério apresentou I' Item da pauta: Resposta à Pró-Reitoria de Graduação,
com respeito ao processo 23080.003233/2012-35 Retificação da portaria 033/CEG/2009.
Proposta: responder à Pró-Reitoria de Graduação, conforme solicitado, encaminhando além do
processo digital, um processo físico. Na resposta, incluir que, "para que o aluno tenha
possibilidade de adquirir a titulação conforme descrita no parecer 097/CEG/2009, é necessária a
seguinte alteração na resolução 033/CEG/2009: Onde se lê: "Criar a habilitação de Tecnologia
de Energia, na modalidade bacharelado do curso de Engenharia de Energia, aprovado através da
resolução 026/CEG......". Leia-se: "Criar o curso de Tecnologia de Energia, aprovado através da
resolução 026/CEG...". A proposta foi aprovada por unanimidade. 2. Informes: Sobre o
concurso de matemática e máquinas elétricas que não houve nenhum candidato aprovado,
considerar a possibilidade de aproveitar algum candidato aprovado nos concursos que estão
acontecendo na UFSC. Na vaga do Concurso de matemática, chamar o 2' colocado do concurso
de Estática e Dinâmica, que além de poder lesionar a disciplina de desenho técnico para a
Engenharia de Energia e de Computação, também pode lecionar disciplinas de conteúdo da
matemática e outros relacionados com estática e dinâmica. Não tendo mais nada a declarar. eu.
Eu Mana Goreti Alves cordeiro, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada
pelos presentes.
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